TË
TULO: CHAMADOS PARA SER FIeS.
TEXTO: Mateus 25. 14-30
PROPOSIdO: Para sermos servos fip
is, precisamos compreender a dimensm
o de tudo
aquilo que estienvolvido na obra que Deus quer realizar em nys.
INTRODUdO:
Os elementos desta pari
bola sm
o facilmente reconhecidos:
a)O homem que se ausenta po Senhor Jesus
b)Os servos sm
o os seus disct
pulos. Isto se aplica portando tambp
m a nys.
c)Os talentos, sm
o os dons e a obra repartida a cada um de nys.
*O propysito deste ensino pavaliar a nossa fidelidade. E, como o dia da prestao
m
o de
contas ainda nm
o chegou, entm
o ainda ptempo de rever nossa conduta, a resposta que
estamos dando ao chamado de Deus.
Como estitua vida? Vocrtem estado atendo ao que Deus tem pedido de ti? ³Pelo que
diz: Desperta, ytu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminari.
Portanto, vede prudentemente como andais, nmo como np
scios, e sim como sibios, remindo
o tempo, porque os dias smo maus. Por esta razmo, nmo vos torneis insensatos, mas
procurai compreender qual a vontade do Senhor´. (Ef. 5.14-17)
TRANSIdO: Hitrr
s quest}es nesta pari
bola atravp
s das quais podemos avaliar a nossa
fidelidade:
I - COMPREENDENDO A NATUREZA DO NOSSO CHAMADO:
Num primeiro momento, todos nys somos chamados j salvao
m
o. (Jom
o 3.3, Marcos
16.15-16).
Porp
m, num segundo momento todos nys somos chamados para servir. Nm
o podemos ter
um salvador desvinculado do Senhor, porquanto o mesmo pSalvador e Senhor.
Paulo, Tiago, Pedro, faziam questm
o de colocar essa condio
m
o na introduo
m
o de suas cartas.
(Rm. 1.1, 1 Co. 1.1, 2 Co. 1.1, Fp. 1.1, Tg. 1.1, 2 Pe. 1.1).
O que devemos saber a respeito do nosso chamado?
1
) Que o chamado pindividual: (v. 14,15). ³
a um, ³
a cada um.́ Tanto na distribuio
m
o dos
talentos, quanto na prestao
m
o de contas, o tratamento pindividual. Ningup
m irise diluir na
multidm
o. Mt. 22.11-12: ³Entrando, porp
m, o rei para ver os que estavam jmesa, notou ali
um homem que nmo trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem
veste nupcial? E ele emudeceu.´
2
) Que o chamado pespect
fico: ( v. 15) ³
a cada um segundo a sua capacidade.́
a) Um chamado espect
fico que pcomum a todos: Ser testemunhas. (At. 1.8)
b) Um chamado espect
fico por causa dos dons espirituais. (1 Co. 12.11)
c) Um chamado espect
fico por causa das circunstk
ncias. (Lc. 10.25-37, Tg. 4.17)
3
) Que o chamado patual: (v. 16) ³
saiu imediatamente.́
*Cada oportunidade que passa puma oportunidade perdida.
*Cada gerao
m
o presponsi
vel pelo testemunho jsua gerao
m
o.
*Bem e mal pertencem a cada dia. Cuidado com a procrastinao
m
o.
II - COMPRENDER QUEM eDEUS E A NOSSA CONDIdO DIANTE DELE:
Nm
o podemos servir ao Senhor com fidelidade se nm
o temos uma teologia firmemente
fundamentada nas Escrituras.
Nesta pari
bola a hierarquia estimuito bem posta. Ele pSenhor para comissionar, julgar e
retribuir segundo a obra de cada um.
*Os dois primeiros servos possut
am conceitos teolygicos corretos, porp
m vemos que o
terceiro servo possut
a um conceito muito errado de Deus e de si mesmo. Ele nm
o era tm
o
incapaz como tentava parecer e nem Deus era o que ele dizia ser.
Nys fomos salvos com propysito e precisamos compreender nm
o somente que puma honra

servir a Deus, mas que ptambp
m a ~nica maneira de dar um verdadeiro sentido jnossa
vida. Tudo existe para um determinado fim e nys existimos para o louvor da glyria de
Deus. (Ef. 1.6, 12 e 14). *Deus nos ama e quer o melhor para nys!
III - COMPREENDER A DIMENSO DO RESULTADO DA OBEDIÇNCIA: (V.
19-30)
Aquilo que fazemos em Deus, nm
o se limita a este mundo.
Precisamos considerar a importk
ncia de acumularmos tesouros no Cp
u. (Mt. 6.19-21, 1 Co.
3.14, Ap. 22.12).
*O estilo de vida materialista e imediatista que nos pimposto hoje pelo mundo, nm
o deveria
ofuscar a perspectiva da eternidade. Precisamos cuidar para nm
o nos tornarmos semelhantes
ao mundo, onde tudo precisa ser resolvido aqui e agora; onde o fruto precisa ser colhido
aqui e agora. ea perspectiva da eternidade que nos torna diferentes das pessoas que nos
cercam. Exatamente por isso, nossas atitudes, nossas reao
}es precisam ser diferentes. As
bem-aventuradas foram escritas dentro dessa perspectiva.
Muito raramente ouvimos falar de galardm
o. Entretanto era essa expectativa que movia o
corao
m
o daqueles que deram suas vidas para lano
ar os fundamentos da Igreja.
Por isso, independentemente das circunstk
ncias, vamos assumir nosso chamado e ser fies:
³Portanto, meus amados irmmos, sede firmes, inabaliveis e sempre abundantes na obra do
Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho nmo pvmo´. ( 1 Co. 15.58)
CONCLUSO:
Uma ilustrao
m
o extrat
da do Pm
o Dii
rio de hoje (21.10.2012)
ȃESFEROGRFICA:
Uma esferogr¤fica ·feita de muitas partes. Todas juntas formam um todo muito øtil. Existem
esferogr¤ficas caras e baratas, mas todas t¹
m uma coisa em comum: Uma esfera na ponta. 1muito
pequena, mas sem ela nada funciona. Encaixada no todo, no lugar certo, ela ·de grande utilidade.
Afinal, foi criada para isso. Imaginemos, por·
m, que num belo dia aquela esferinha reivindique a
sua liberdade. Ela n¨o quer mais viver na pontinha da esferogr¤fica. Fora do seu devido lugar, ela
se tornaria uma esferazinha qualquer. Perderia a sua utilidade e facilmente rolaria para qualquer
canto ou desapareceria nas frestas do assoalho ou na sujeira. Aparentemente livre, estaria fora do
seu contexto e sem sentido. Antes, por·
m no seu lugar, encaixada no todo, ela era preciosa. Estava
amparada e era øtil. Por causa dela, a esferogr¤fica conduzia por uma boa m¨o podia mover-se em
todas as dire³
äes. medida que rolava sobre o papel, lan³
ada cores e escrevia belas mensagens.
Deixe-me comparar a nossa vida com uma esferinha dessas. Tamb·
m nàs fomos criados para um
propàsito especial. Quando Deus nos criou, Ele definiu um lugar onde terÇ
amos todo o sentido para
vier. Fomos criados para estar na sua presen³
a, encaixados na sua vontade. Em suas m¨os, ele quer
escrever a sua histària em nàs e por meio de nàs. Em suas m¨os estamos amparados e somos em
conduzidos. No devido lugar n¨o nos perdemos nas frestas da vida nem na sujeira do pecado.
Quando nossa vida ·conduzia pelas boas m¨os de Jesus, ela desliza suavemente, deixando marcas
agrad¤veis. Infelizmente o ser humano, como o filho pràdigo, insiste em querer ser livre.
Queremos os nossos pràprios caminhos longe de Deus e da sua vontade. Ficamos fora do devido
lugar e n¨o percebemos que a conseqû¹
ncia disso ·perda, rolando pelas sujeiras do mundo. 1um
pre³
o muito alto. Se voc¹for uma esfera fora do lugar, volte: Jesus se alegrar¤em escrever uma
nova histària com voc¹
.Ȅ(Lodemar Schlemper)
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